
Protokoll fört vid Piteå Riksteaterförenings styrelsemöte  
Föreningslokalen Vardagsrummet 171106 kl.18.30 
 
Närvarande: Sanna-Maria Green, Thomas Andersson, Eva Sonnenschein, Anneli 
Qvarnström, Kristina Söderström, Stina Carlsson, Ann-Catrin Möller 
 
Frånvarande: Roger Lundstig, Vera Renberg 
 
§ 52 Dagordning och mötesformalia 
Anneli hälsar välkommen och vi beslutar arbeta efter utsänd dagordning. 
§ 53 Föregående protokoll 
Läses och godkänns. Vera och Roger får skriva under vid senare tillfälle. 
§54 Ekonomi 
Rapport av Kristina Söderström. Vi kommer att gå back detta år och därför ta av våra 
reserver. 
Inför nästa år bör vi hålla oss vid 5-6 föreställningar och bör sälja minst 35 biljetter 
/föreställningar för att hålla oss inom vårt kommunala bidrag. 
 
Perioden januari -september har vi betalat drygt 9000 kr i redovisningskostnader till 
FolketsHusföreningen. Förra året var kostnaden 5000kr. Detta tar vi upp på nästa möte när 
Vera är med, hon som har kontakten med Ola Edeblom som utför ekonomisk redovisning via 
Folkets Hus föreningen. 
§ 55 Marknadsplan  
Roger som jobbar med detta är frånvarande och vi lämnar punkten till nästa möte. 
§ 56 Ny kortläsare 
Vi har beställt ny läsare. Den ska vi förvara tillsammans med vår surfplatta i vårt förråd. 
Detta för att den inte ska fara illa i kyla/värme. 
Vi diskuterar även möjligheten att gå från ticketmaster till tickster. Det finns vissa fördelar 
med att byta. Vi får se om dessa fördelar överväger när vi tar upp frågan igen. 
§57 Fler föreställningar för våren 2018 
Sanna-Maria ger förslag på en dansföreställning som Sanna-Maria ordnar inför 8  mars. Vi 
kan ev ha det i samband med årsmötet. Hon får uppdrag att prata med de involverade om 
de vill ge en extra föreställning för oss och ev. Kostnader. 
§ 58 Önskemål av föreställningar hösten 18 våren 19 via Riksteatern 
Hösten 18 
Veden Magasin 
Förstå Världen -Radiokorrespondenterna 
Jord 
Shirley Valentines (önskas en lördag) 
Episod (önskas en söndag em. ) 
Thunderstruck 
 
Våren 19 
Blackbone nycirkus 
Väckarklocka 
Rhythmania 



24 timmar svart kvinna 
Jekyll&Hyde 
Allt som är värt 
 
Vi har önskat fler föreställningar än vad vi kommer att köpa. När vi får erbjudanden och ser 
hur de ligger i kalendern gör vi vårt urval utifrån vår ekonomi och verksamhetsplan. 
Dessutom kan vi komplettera med Norrbottens och Västerbottensteatern. 
§ 59 Lista för fysisk annonsering 
Kristina har gjort en grundlig inventering. Listan läggs i en mapp i mailen. Vi delar in 
områden och ansvarsfördelning vid ett annat tillfälle. 
Roger får beställa affischer för vårens föreställningar nu så att vi kan fördela i tid. 
 
§ 60 Föregående föreställningar 
Vi samtalar om de föreställningar som varit. 
Vi konstaterar att Fika i foajén, som oftast är en nödlösning när Anders Nordin inte är i 
arbete under föreställningskvällen, är en trevlig plats att fika på. Vi frågar om det är möjligt 
att ha fika i foajén även när Nolia står för försäljning. Hemlunda kan vara öppen om plats 
behövs. 
§61  Kommande föreställningar 
Bläck och blod Vera ansvarar med hjälp av oss andra. 
Thomas och Sanna-Maria ska ev. Gå ut på stan under helgen för att göra reklam. Ev sälja 
biljetter.  
Thomas sång kollega kan inte komma och sjunga. Om Thomas får någon som kompar så 
kan han sjunga före.  
 
Thomas har många förslag på material i foajén som han tar på sig att ordna. Han meddelar 
via messenger.  
Förslag på tilltugg i foajén är godis, hallon /lakrits dödskallar. Cider i höga glas. 
 
Förslag på Klädkod, svart och rött. 
 
§ 62 Anmälan framtidsforum 
Eva kollar så att vi alla är anmälda lördag och söndag. Det har visat sig att någon bara blev 
registrerad en av dagarna. 
§63 Medlemsbrev 
AC gör ett förslag med vårens föreställningar samt reklam för julklappar. Roger distribuerar. 
§64 Rapporter 
 Inga rapporter finns 
§65 Övriga frågor 
Skyltsöndagen Vi försöker få stå i Gallerian för att göra reklam för kommande säsong och 
tipsa om köp av julklappsbiljetter. 
Vi beslutar ge Gratisbiljetter till Sanna-Marias danskollegor som dansade inför Allt du måste 
veta om pop. De får biljetter till föreställningen Fatta. 
Sanna-Maria har stämt träff med Romina, sångare, som vill öppna för Cleo, vilket inte är 
möjligt. Men de ska träffas för att prata om möjligheten av sång i foajén istället. 



Eva kommunicerar med ambasadören till Föreställningen De redan frälsta, Malin Tjärnström. 
Hon kanske vill delta i vårt arbete på Skyltsöndagen. 
 
Vi bör skicka Pressmeddelande inför alla våra föreställningar till lokala tidningar samt andra 
tidningar när vi är ensam i Norrbotten om att ha en föreställning. Det har gett bra resultat. 
Ibland är det Riksteatern , marknadsföring, som har färdiga pressmeddelanden där vi bara 
behöver fylla i lokal info. 
 
Mötet avslutas lite för sent! 
 
Sekreterare Ann-Catrin Möller.            Ordförande för mötet Anneli Qvarnström 
 
 
 
 
 


